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 اململكت املغربُت          

 وزارة الذاخلُت             

 والًت جهت فاش مكىاش    

 17مقرر رقـــــــــــم :           غمالت مكىاش                                             

ذةجماغت مكىاش                                                                               جلضت فٍر

ت الػامت للمصالح                                                2017دورة فبراًر                     املذًٍر

خ      مصلحت شؤون املجلط واللجن                                                                                                    2017فبراًر 06بخاٍر

 

 .: الضابػت غشر الىقطت 

والخخلي غن القطػت ألارضُت الالزمت إلحذاث درب صُذي الذراصت واملىافقت غلى قرار الخصفُف  - 17

 الغازي الرابط بين شارع الذٌغىس ي وباب كبِش.

 

ذة،  2017فبراًرلشهر  الػادًت إن مجلط جماغت مكىاش املجخمؼ في إطار الذورة  ، في جلضخه الفٍر

 . 2017 فبراًر 06 الاجىيناملىػقذة ًىم  

 املخػلق بالجماغاث. 113-14رقم وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي  -

الذراصت واملىافقت غلى قرار الخصفُف والخخلي غن القطػت بوبػذ دراصت املجلط للىقطت املخػلقت    

 ألارضُت الالزمت إلحذاث درب صُذي الغازي الرابط بين شارع الذٌغىس ي وباب كبِش.

 

ت الػلني  أصفرث الػملُت غلى ما ًلي  : وبػذ اللجىء إلى  الخصٍى

  :  ــن   35غذد ألاغضاء الحاضٍر

  : 35غذد ألاصىاث املػبر غنها  

  : ـــن  35غذد ألاغضاء املىافقُـ

 :  وهم  الضادة

 أصماء خىجت  -محمذ الشكذالي  -ًىصف غكامى  -رشُذ طالبي  -غبذ هللا بىواهى 

قش  -محمذ غكي  -محمذ الذكط  -لُلى مػسوز -صميرة اقصُىر   أمال فٍر

إصماغُل املهذاوي  حضن جمُمي  -إدَرط الػلمي  -إدَرط إاللت  -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحامُذي  

 أحمذ بن حمُذة   -رشُذ مجبار  -محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -

س بالخيري  –غبذ الػاطي كىاح   -التهامي بىخُمت   -غبذ الرحمان أفلك   غبذ الػٍس

ذ بىحي  - ػباش الىمغاري ال -هسهت الصح  –غبذ املىػم الشهُبت   فٍر

محمذ أبى القاصم  هادًت  -غبذ هللا مشكىر  -رشُذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي  -الحضن بىكذور 

س ي قُطىوي س ي  - ادَر  .حمُذ لػَى

  :  00غذد ألاغضاء الرافضُــــــن  

  : ت   00غذد املمخىػين غن الخصٍى
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 ًقرر ما ًلي :

 

، بئجماع أغضائه 2017 فبراًرلشهر   الػادًتًىافق مجلط جماغت مكىاش، املجخمؼ في إطار الذورة 

ن  حضخخرج من مطلب الخحفُظ  قرار الخصفُف والخخلي غن القطػت ألارضُت التيغلى مبذئُا الحاضٍر

ذ متر مربؼ في ملكُت الضُذ القاض ي الضىس ي محمذ بن الحاج احم 1446مضاحتها  21041/05غذد 

 إلحذاث درب صُذي الغازي الرابط بين شارع الذٌغىس ي وباب كبِش. ومن مػه والالزمت

 

رقم القطػت 

 في الخصمُم

املضاحت  صكها الػقاري 

املنزوغت 

 ملكُتها

 اصم املالكين املفترضين هىغُتها

LOTA  جسء من مطلب

الخحفُظ غذد : 

21041/05 

ت 2م1446 القاض ي الضىس ي محمذ بن الحاج  أرض غاٍر

 امحمذ ومن مػه 

    

 

ـــــاجب  املجلط                                      رئِط املجلــــــط      كـ

 إمضاء : محمذ غكي      إمضاء: د. غبذ هللا بىواهى                 
 


